Protokół Nr VII/XII/15
z XII sesji Rady Gminy Wisznia Mała
z dnia 25 listopada 2015 r.
XII sesja Rady Gminy Wisznia Mała rozpoczęła się o godzinie 10.00
w Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej przy ul. Szkolnej 1.
Ad. 1
Przewodnictwo obrad podjęła Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata
Ottenbreit wypowiadając słowa „otwieram sesję Rady Gminy Wisznia Mała” i
witając przybyłych na obrady radnych, sołtysów, wójta gminy, pracowników
urzędu oraz gości.
Stan radnych -15 (piętnastu), obecnych – 15 (piętnastu).
Załącznik numer 1 do Protokołu - lista obecności.
Na sesji obecni byli:
 wójt gminy- Jakub Bronowicki
 skarbnik gminy – Konrad Buczek
 sekretarz gminy – Mariusz Fedzin
 radca prawny - Natalia Machnacz
 kierownik referatu gospodarki nieruchomościami i planowania
przestrzennego – Joanna Adamek
 kierownik referatu remontowo-inwestycyjnego i ochrony środowiska Sławomira Hermann
 prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.Adriana Szlachetka
 główna księgowa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. –
Honorata Dawidowicz
 kierownik Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych –
Karolina Kempiszak
 Dyrektorzy placówek oświatowych z terenu Gminy Wisznia Mała:
 emerytowany dyrektor Elżbieta Komarzyńska oraz dyrektor
Jarosław Andrzejczak ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła
II w Psarach
 dyrektor Ireneusz Osenkowski oraz wicedyrektor Iwona
Wojtaś z Zespołu Szkół w Krynicznie im. Św. Jadwigi Śląskiej;
 dyrektor Piotr Zaleski ze Szkoły Podstawowej w Wiszni Małej
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 dyrektor Anna Białecka i wicedyrektor Michał Wołoszczuk
z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szewcach;
Ad. 2
Głos zabrał Wójt Gminy Jakub Bronowicki, który powiedział, że
informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Wisznia Mała za rok
szkolny 2014/2015 zgodnie z ustawą raz do roku jest przedkładana Radzie.
Następnie głos zabrała kierownik Samorządowej Administracji Placówek
Oświatowych Gminy Wisznia Mała Karolina Kempiszak, która przedłożyła
Radzie informację o stanie oświaty w minionym roku szkolnym. Informacja ta
jest dostępna na stronie internetowej SAPO w zakładce Raporty.
Z kolei dyrektorzy poszczególnych szkół prezentowali swoje placówki, ich
osiągnięcia i cele stawiane na przyszłość.
Wójt Gminy Jakub Bronowicki oraz Przewodnicząca Rady Gminy
Małgorzata Ottenbreit złożyli podziękowanie dla Pani Elżbiety Komarzyńskiej –
długoletniej dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Psarach – za jej
pracę, jako dyrektora tej placówki oraz nauczyciela matematyki, osoby
szczególnie zaangażowanej w życie szkoły i bliskiej uczniom, która z końcem
roku szkolnego przeszła na emeryturę.
Prowadząca sesję Małgorzata Ottenbreit o godzinie 11.55 ogłosiła 10
minutową przerwę, w trakcie której salę obrad opuściła radna Dorota
Konieczna Kujawa. Od tego momentu w obradach uczestniczyło 14 radnych.
Ad. 3
Głos zabrał wójt gminy Jakub Bronowicki informując o wydarzeniach, które
nastąpiły od czasu ubiegłej sesji:
- na bieżąco monitorowana jest sprawa ochrony akustycznej przy trasie S5.
O tej sprawie poinformowałem Rzecznika Praw Obywatelskich oraz 14 nowo
wybranych posłów z naszego okręgu wyborczego.
- 30 października - uczestniczyłem wraz z kierownikiem referatu remontowo –
inwestycyjnego i ochrony środowiska Sławomirą Hermann w konferencji na
temat naboru wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich,
- 6 listopada – historyczny moment dla miejscowości Rogoż- otwarcie nowo
wybudowanej świetlicy wiejskiej,
- 11 listopada – obchody Święta Niepodległości w Piotrkowiczkch połączone
z 25-leciem jednostki strzeleckiej „Strzelec”, która pod dowództwem Pana
Romana Chandohy wiele dobrego wniosła w rozwój i wychowanie patriotyczne
naszej młodzieży.
- 15 listopada – XVIII Memoriał warcabowy im. Mariana Ratkowskiego
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- spotkanie z dyrektorami szkół w sprawach zmian organizacyjnych w oświacie.
Na razie nie mamy pełnej wiedzy na ten temat, ale wszystkie zmiany mają być
zasygnalizowane do końca lutego,
- podsumowano tegoroczny Festiwal Muzyki kameralnej i Organowej w
Trzebnicy. Nie zmienia się formuła tego wydarzenia, ale rozszerza się pole
wydarzeń festiwalowych o nowe sale koncertowe np. w naszej gminie w
szkołach i świetlicach,
- 19 listopada – spotkanie z dyrektorem Aeroklubu Wrocławskiego Markiem
Jóźwickim. Aeroklub na lotnisku w Szymanowie planuje organizację mistrzostw
Polski. Będziemy starali się ich wspierać, bo to wydarzenie podniosłoby również
rangę Gminy,
- w „Galerii na Zakręcie” otwarcie wernisażu akwareli profesora Małeckiego,
- spotkanie nt. rozwoju biblioteki gminnej – jest rozważana możliwość otwarcia
kolejnych punktów bibliotecznych.
- sprawa Pani samotnie wychowującej czwórkę dzieci, która przeżyła tragedię
rodzinną. Będziemy ją wspierać poprzez działania GOPSu i szkół. W tej chwili
jest zabezpieczona sprawa mieszkania i środków finansowych.

Ad. 4
Głos zabrała Przewodnicząca Rady Gminy informując, że na wniosek wójta
gminy poszerza się porządek obrad o wprowadzenie w punkcie 7 uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi
Trzebnickiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na opracowanie
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
na realizację zadania pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1367D
w miejscowości Szewce”. Przewodnicząca Rady Gminy przypomniała, że na sali
jest obecnych 14 radnych i zapytała czy ktoś z radnych ma uwagi do
przedstawionego porządku obrad.
Uwag nie zgłoszono. Prowadząca obrady zapytała: kto jest za przyjęciem
proponowanego porządku obrad po uwzględnieniu zmiany:
„za” – 14 głosów
„przeciw” – 0 głosów
„wstrzymał się ” – 0 głosów
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła przyjęcie porządku obrad.
Porządek obrad po zmianie przedstawia się następująco:
1. Otwarcie sesji.
2. Informacja Wójta Gminy o stanie realizacji zadań oświatowych za rok
szkolny 2014/2015.
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3. Informacje i komunikaty Wójta i Przewodniczącego.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Wisznia Mała na lata 2015-2020.
6. Uchwała w sprawie zmian w planie budżetu gminy na rok 2015.
7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej
Powiatowi Trzebnickiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na
opracowanie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót na realizację zadania pn. „Budowa chodnika
przy drodze powiatowej nr 1367D w miejscowości Szewce”.
8. Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w
wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz ustalenia dopłaty do ceny
ścieków.
9. Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Gminy Wisznia Mała w sprawie
ustalania zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono
stanowiska kierownicze oraz zasad udzielania, obniżania i rozliczania
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom
wynikających z art.42 ust. 7 oraz 42a ust.1 Karta Nauczyciela.
10. Uchwała w sprawie zmian do Uchwały Nr VI/XXXIV/288/13 z dnia 28
sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na
terenie gminy Wisznia Mała.
11. Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji „Programu gospodarki
niskoemisyjnej
dla
Zintegrowanych
Inwestycji
Terytorialnych
Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego – część dla Gminy Wisznia
Mała”
12. Uchwała w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia
prawa.
13. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie stawek podatku od
nieruchomości w 2016 roku.
14. Uchwała w sprawie określenia wzoru formularzy podatku od
nieruchomości.
15. Uchwała w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji podatkowej
na podatek rolny i leśny od osób prawnych.
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16. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wisznia Mała Nr
VII/XI/89/15 z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od środków transportowych.
17. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr VII/II/7/14 Rady Gminy Wisznia
Mała w sprawie powołania komisji rewizyjnej Rady Gminy Wisznia Mała.
18. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
19. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
20. Zamknięcie obrad.
Ad.5
Prowadząca obrady Małgorzata Ottenbreit oddała głos Skarbnikowi
Gminy Konradowi Buczkowi, który przedstawił projekt uchwały z autopoprawką
oraz omówił przyczyny zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej. Uchwała była
przedmiotem szczegółowej analizy podczas posiedzenia komisji stałych Rady
Gminy. Skarbnik zapytał czy po wyjaśnieniach na posiedzeniu komisji nasunęły
się jeszcze pytania do tej uchwały. Pytań nie było.
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Wisznia Mała na lata 2015-2020 z autopoprawką.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit stwierdziła, że na sali
obecnych jest czternastu radnych co stanowi quorum niezbędne do podjęcia
prawomocnej uchwały i poddała projekt uchwały pod głosowanie: „za” – 14
(czternaście), „przeciw”- 0 (zero), „wstrzymał się”- 0 (zero). Uchwała została
przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VII/XII/91/15. Uchwała jest załącznikiem nr
2 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Salę obrad opuścił radny Tomasz Szkolny i w sesji od tej pory
uczestniczyło 13 radnych.
Ad.6
Skarbnik Gminy przedstawił projekt uchwały z autopoprawką i omówił
przyczyny zmian w planie budżetu zgodnie z uzasadnieniem do uchwały. Radny
Łukasz Ozimek poprosił o wyjaśnienie dotyczące zwiększenia kwoty na spółki
prawa handlowego. W odpowiedzi głos zabrała kierownik referatu remontowoinwestycyjnego, która powiedziała, że to przekazanie dotyczy inwestycji
wodociągowej Szymanów – lotnisko, obecnie realizowanej przez
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Strzeszowie. Był trzykrotnie
ogłaszany przetarg na to zadanie, ale oferowana cena była niedopuszczalna ok.
pół miliona złotych. W trzecim przetargu jest już kwota 230 tyś. zł i wybrano
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wykonawcę. Na dzień podpisania umowy z wykonawcą muszą być
zabezpieczone na ten cel środki w budżecie. Wspomagamy więc PGK tą
dopłatą. Przewodnicząca Rady Gminy zapytała czy są jeszcze pytania do
projektu uchwały? Pytań nie zgłoszono.
Przystąpiono do podjęcia uchwały w zmian w planie budżetu gminy na
rok 2015 z autopoprawką.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit stwierdziła, że na sali
obecnych jest trzynastu radnych co stanowi quorum niezbędne do podjęcia
prawomocnej uchwały i poddała projekt uchwały pod głosowanie: „za” – 13
(trzynaście), „przeciw”- 0 (zero), „wstrzymał się”- 0 (zero). Uchwała została
przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VII/XII/92/15. Uchwała jest załącznikiem nr
3 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.7
Głos zabrała kierownik referatu remontowo-inwestycyjnego Sławomira
Hermann, która powiedziała, że w Szewcach od szkoły do kościoła powiat
wykonał chodnik i gmina udzieliła na to zadanie dotacji. Dalsza część chodnika
nie może być już wykonana na zgłoszenie, bo i z jednej i z drugiej strony jest
rów. Niezbędne więc będzie pozwolenie wodnoprawne na zarurowanie odcinka
rowu i pozwolenie na budowę. Gmina wielokrotnie interweniowała w powiecie
w sprawie rozpoczęcia prac związanych z poprawą bezpieczeństwa na tym
odcinku drogi, deklarując jednocześnie pomoc finansową. Powiedziała, że
doszło do spotkań z Zarządem Powiatu, ze Starostą oraz wystosowano pisma z
Urzędu Gminy, od Państwa radnych, od mieszkańców i Samorządowej
Administracji Placówek Oświatowych. W miniony poniedziałek pojawiła się
mieszkanka Szewc z informacją, że grupa dzieci zostałaby rozjechana przez
samochód, który uciekł z miejsca zdarzenia. Jedno dziecko zostało zaczepione
lusterkiem, a pozostali uczniowie wpadli do rowu. Tam jest duży ruch, a
samochody nie respektują ograniczeń prędkości. Starosta został
poinformowany o tym zdarzeniu. Dziś rano otrzymaliśmy z powiatu wniosek o
wsparcie finansowe budowy chodników w Szewcach. Stąd poszerzenie
porządku obrad o tę właśnie uchwałę. W budżecie mamy 10 tyś. zł. Jest
propozycja żeby podjąć uchwałę o zaangażowaniu kwoty 10 tyś. w ten projekt.
To pozwoli powiatowi starać się o dofinansowanie w ramach PROW.
Przewiduje się, że ta inwestycja byłaby realizowana w dwóch etapach tj. etap I
– od kościoła do końca zabudowy oraz etap II – od końca zabudowy do
cmentarza. Te 10 tyś. zł to nawet więcej niż 50% dofinansowania do I etapu, bo
najniższa oferta za projekt I etapu to 16 tyś. zł.
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Przewodnicząca Rady Gminy zapytała czy są pytania do projektu uchwały.
Pytań nie było.
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Trzebnickiemu w formie dotacji
celowej z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót na realizację zadania pn.
„Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1367D w miejscowości Szewce”
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit stwierdziła, że na sali
obecnych jest trzynastu radnych co stanowi quorum niezbędne do podjęcia
prawomocnej uchwały i poddała projekt uchwały pod głosowanie: „za” – 12
(dwanaście), „przeciw”- 0 (zero), „wstrzymał się”- 1(jeden). Uchwała została
przyjęta, nadano jej nr VII/XII/93/15. Uchwała jest załącznikiem nr 4 do
protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad. 8
Głos zabrała Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Adriana Szlachetka, która omówiła czym zajmuje się Spółka, jakie są jej
dokonania począwszy od lipca 2013 roku oraz jakim majątkiem dysponuje.
Szczególnie dużo uwagi poświęciła na omówienie wydatków inwestycyjnych.
Powiedziała, że po dyskusji na wczorajszym posiedzeniu komisji stałych Rady
Gminy wójt gminy występuje z wnioskiem o dopłatę do ceny wody o 0,35 zł i
1,30 zł do ścieków. Spółka na podstawie zużytej wody będzie występowała do
Gminy raz na kwartał o dopłatę.
Następnie głos zabrała główna księgowa PGK Sp. z o.o., która
przedstawiła jak zmieni się wysokość opłat za wodę i ścieki po ewentualnej
zmianie stawki. Powiedziała, że dla odbiorców wody to będzie zwiększenie
opłat o ok. 5 zł, czyli o 10%. Natomiast dla tych, którzy otrzymują rachunek za
dostawę wody i odbiór ścieków to będzie wzrost o ok. 14 % w stosunku do
obecnej stawki.
Z kolei głos zabrał Wójt Gminy Jakub Bronowicki, który powiedział, że
majątek jakim spółka dysponuje jest ogromny: obiekty, urządzenia i aparatura,
która się zużywa. Powiedział, że ma duże oczekiwania odnośnie inwestowania.
Po to Spółka została powołana żeby zadania dotyczące inwestycji przejęła na
siebie, ale w tym celu musimy dać tej firmie możliwości finansowego rozwoju.
Niezbędna jest modernizacja oczyszczalni, planowana budowa kanalizacji na
południu gminy, rozbudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej na północy i
stąd konieczność sięgnięcia po pieniądze, które są w taryfie. Stąd prośba do
Rady Gminy o podjęcie uchwały o taryfie z dopłatą. Spółka musi się rozwijać i
utrzymywać odpowiedni poziom inwestycji. Niezbędnym jest więc żebyśmy
wsparli Spółkę finansowo: po części Gmina i po części mieszkańcy.
7

Radny Jerzy Puchacz stwierdził, że utrzymanie infrastruktury
wodnokanalizacyjnej w jak najlepszej formie leży w interesie wszystkich
mieszkańców, bo dzięki temu będzie mniej awarii i lepiej oczyszczone ścieki.
Z kolei prezes PGK sp. z o.o. powiedziała, że południe gminy będzie
korzystało z wody z Wrocławia, ale to nie mieszkańcy będą klientami MPWiK,
ale Gmina. Mieszkańcy na terenie całej Gminy Wisznia Mała będą płacili tę
samą taryfę.
Przewodnicząca Rady Gminy zapytała czy są jeszcze pytania do projektu
uchwały. Pytań nie było.
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz
ustalenia dopłaty do ceny ścieków z autopoprawką.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit stwierdziła, że na sali
obecnych jest trzynastu radnych co stanowi quorum niezbędne do podjęcia
prawomocnej uchwały i poddała projekt uchwały pod głosowanie: „za” – 10
(dziesięć), „przeciw”- 0 (zero), „wstrzymał się”- 3 (trzy). Uchwała została
przyjęta, nadano jej nr VII/XII/94/15. Uchwała jest załącznikiem nr 5 do
protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad. 9
Głos zabrała Karolina Kempiszak przypominając, że uchwały zostały
szczegółowo omówione na komisjach Rady Gminy. Zmiany, które wprowadza ta
uchwała dotyczą zmniejszenia liczby oddziałów, w ten sposób żeby można było
wprowadzić funkcję wicedyrektora szkoły; ustalenie pensum dla pedagogów
szkolnych oraz trzecia zamiana dotyczy doprecyzowania ostatniego 6 punktu
dotyczącego zatrudnienia w szkołach dodatkowo innych specjalistów.
Przewodnicząca Rady Gminy zapytała czy są pytania do projektu uchwały.
Pytań nie było.
Przystąpiono do podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy
Wisznia Mała w sprawie ustalania zasad udzielania i rozmiaru obniżek
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym
powierzono stanowiska kierownicze oraz zasad udzielania, obniżania i
rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom
wynikających z art.42 ust. 7 oraz 42a ust.1 Karta Nauczyciela.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit stwierdziła, że na sali
obecnych jest trzynastu radnych co stanowi quorum niezbędne do podjęcia
prawomocnej uchwały i poddała projekt uchwały pod głosowanie: „za” – 10
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(dziesięć), „przeciw”- 0(zero), „wstrzymał się”- 3(trzy). Uchwała została
przyjęta, nadano jej nr VII/XII/95/15. Uchwała jest załącznikiem nr 6 do
protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad. 10
Kierownik Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych
poinformowała, że zmiana uchwały dotyczącej pomocy materialnej dla uczniów
o charakterze socjalnym pozwoli na zmianę kwoty bez potrzeby każdorazowego
podejmowania uchwały. Ma więc charakter porządkujący i uelastyczniający.
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmian do Uchwały Nr
VI/XXXIV/288/13 z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie gminy Wisznia Mała.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit stwierdziła, że na sali
obecnych jest trzynastu radnych co stanowi quorum niezbędne do podjęcia
prawomocnej uchwały i poddała projekt uchwały pod głosowanie: „za” – 13
(trzynaście), „przeciw”- 0 (zero), „wstrzymał się”- 0 (zero). Uchwała została
przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VII/XII/96/15. Uchwała jest załącznikiem nr
7 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad. 11
Prowadząca obrady Małgorzata Ottenbreit oddała głos kierownikowi
referatu remontowo-inwestycyjnego Sławomirze Hermann, która przypomniała
zebranym, że w 2008 roku wydano dyrektywę zobowiązującą kraje należące do
Unii Europejskiej do ograniczenia emisji spalin o 20% oraz zwiększenie OZE
również o 20%. W obecnym czasie strumień pomocy ma być uwarunkowany
wspomaganiem działań, które pomogą te wskaźniki osiągnąć. W naszym
regionie te zadania realizowane są w ramach Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych tzw. ZIT. Po zdiagnozowaniu każda z gmin należących do wyżej
wspomnianego ZIT określiła jakie są u niej największe źródła zanieczyszczeń. W
naszej gminie głównym emitorem zanieczyszczeń są budynki użyteczności
publicznej, budynki mieszkalne i drogi. Nie bez znaczenia jest również fakt
bliskiego sąsiedztwa z Wrocławiem. Należy podjąć działania, które spowodują
możliwość wywiązania się Polski z tej dyrektywy. Sławomira Hermann
powiedziała, że podejmując tę uchwałę dajemy sobie możliwość złożenia
wniosków o dofinansowanie w ramach transportu i termomodernizacji. W
ramach Programu Gospodarki Niskoemisyjnej jest też przewidziana budowa
ścieżek rowerowych, mają być promowane takie inwestycje, które umożliwią
zamianę samochodu na inny, emitujący mniej zanieczyszczeń środek
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transportu. W tej chwili to jest bardzo ogólny dokument. Szczegóły będą w
przyszłym roku przy naborach wniosków.
Przewodnicząca Rady Gminy zapytała czy są pytania do projektu uchwały.
Pytań nie było.
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji
„Programu gospodarki niskoemisyjnej dla Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego – część dla Gminy
Wisznia Mała”
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit stwierdziła, że na sali
obecnych jest trzynastu radnych co stanowi quorum niezbędne do podjęcia
prawomocnej uchwały i poddała projekt uchwały pod głosowanie: „za” – 13
(trzynaście), „przeciw”- 0 (zero), „wstrzymał się”- 0 (zero). Uchwała została
przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VII/XII/97/15. Uchwała jest załącznikiem nr
8 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad. 12
Przewodnicząca Rady Gminy oddała głos kierownikowi referatu
gospodarki nieruchomościami i zagospodarowania przestrzennego Joannie
Adamek, która powiedziała że Polkomtel sp. z o.o. wezwał Radę Gminy Wisznia
Mała do usunięcia naruszenia prawa w uchwale nr V/XXXVII/208/10 w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych
obrębie Szewce. Wnoszący wezwanie zarzucił, że kwestionowane przez niego
postanowienia MPZP wprowadzają ograniczenia w możliwości lokalizowania na
terenie objętym planem stacji bazowych telefonii komórkowej.
Kierownik Joanna Adamek poinformowała, że uchwałę tę Rada Gminy Wisznia
Mała przyjęła 28 kwietnia 2010 roku i zgodnie z wymogami przekazała
Wojewodzie Dolnośląskiemu jako Organowi Nadzoru, który z kolei skierował ją
po przeprowadzeniu postępowania nadzorczego do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego. Uchwała ze zmianami wynikającymi z wyroku WSA we
Wrocławiu obowiązuje od 11 czerwca 2011 roku. Kierownik Joanna Adamek
powiedziała, że projekt tego planu w związku z faktem lokalizacji na terenie wsi
Szewce lądowiska – Lotniska Szymanów/Szewce i zgodnie z ustawą Prawo
Lotnicze uzgodniony był z Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Kierownik
Joanna Adamek powiedziała również, że przywołana przez wnoszącego
wezwanie argumentacja nie uzasadnia pozytywnego rozpatrzenia wezwania,
gdyż postulaty w nim zawarte nie znajdują poparcia w przepisach prawa.
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Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania do
usunięcia naruszenia prawa.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit stwierdziła, że na sali
obecnych jest trzynastu radnych co stanowi quorum niezbędne do podjęcia
prawomocnej uchwały i poddała projekt uchwały pod głosowanie: „za” – 13
(trzynaście), „przeciw”- 0 (zero), „wstrzymał się”- 0 (zero). Uchwała została
przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VII/XII/98/15. Uchwała jest załącznikiem nr
9 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad. 13
Głos zabrał skarbnik gminy Konrad Buczek, który poinformował, iż w
związku z nowelizacją ustawy o rewitalizacji istnieje konieczność wprowadzenia
zmian do formularzy podatkowych i ich uaktualnienia o te zapisy, które weszły
w życie już po ostatniej sesji Rady Gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy zapytała czy są pytania do projektów uchwał
dotyczących wzorów formularzy podatkowych. Pytań nie było.
Przystąpiono do podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
stawek podatku od nieruchomości w 2016 roku.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit stwierdziła, że na sali
obecnych jest trzynastu radnych co stanowi quorum niezbędne do podjęcia
prawomocnej uchwały i poddała projekt uchwały pod głosowanie: „za” – 13
(trzynaście), „przeciw”- 0 (zero), „wstrzymał się”- 0 (zero). Uchwała została
przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VII/XII/99/15. Uchwała jest załącznikiem nr
10 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad. 14
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie określenia wzoru
formularzy podatku od nieruchomości.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit stwierdziła, że na sali
obecnych jest trzynastu radnych co stanowi quorum niezbędne do podjęcia
prawomocnej uchwały i poddała projekt uchwały pod głosowanie: „za” – 13
(trzynaście), „przeciw”- 0 (zero), „wstrzymał się”- 0 (zero). Uchwała została
przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VII/XII/100/15. Uchwała jest załącznikiem
nr 11 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.15
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Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie określenia wzoru
formularza deklaracji podatkowej na podatek rolny i leśny od osób prawnych.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit stwierdziła, że na sali
obecnych jest trzynastu radnych co stanowi quorum niezbędne do podjęcia
prawomocnej uchwały i poddała projekt uchwały pod głosowanie: „za” – 13
(trzynaście), „przeciw”- 0 (zero), „wstrzymał się”- 0 (zero). Uchwała została
przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VII/XII/101/15. Uchwała jest załącznikiem
nr 12 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.16
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady
Gminy Wisznia Mała Nr VII/XI/89/15 z dnia 28 października 2015 r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit stwierdziła, że na sali
obecnych jest trzynastu radnych co stanowi quorum niezbędne do podjęcia
prawomocnej uchwały i poddała projekt uchwały pod głosowanie: „za” – 13
(trzynaście), „przeciw”- 0 (zero), „wstrzymał się”- 0 (zero). Uchwała została
przyjęta jednogłośnie, nadano jej nr VII/XII/102/15. Uchwała jest załącznikiem
nr 13 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.17
Głos zabrała przewodnicząca Klubu Radnych „Radni Razem” radna Janina
Drabiak i zgłosiła w imieniu Klubu kandydaturę radnego Jerzego Puchacza do
członkostwa w komisji rewizyjnej, bez obowiązku członkostwa w Klubie „Radni
Razem”.
Przewodnicząca Rady Gminy zapytała radnego Jerzego Puchacza czy
podtrzymuje swoją rezygnację z członkostwa w komisji rewizyjnej, jako członek
Klubu „Radni Razem”.
Radny Jerzy Puchacz powiedział, że podtrzymuje.
Z uwagi na zmianę rekomendacji radna Janina Drabiak ponownie zgłosiła
radnego Jerzego Puchacza na członka komisji rewizyjnej.
Przewodnicząca Rady Gminy zapytała czy radny Jerzy Puchacz wyraża zgodę na
kandydowanie na członka Komisji Rewizyjnej.
Radny Jerzy Puchacz odpowiedział, że wyraża zgodę, ale tylko na rok.
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Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit zapytała, kto z radnych jest
za kandydaturą radnego Jerzego Puchacza?
„za” – 12 głosów
„przeciw” – 0 głosów
„wstrzymał się” – 1 głos
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr
VII/II/7/14 Rady Gminy Wisznia Mała w sprawie powołania komisji rewizyjnej
Rady Gminy Wisznia Mała.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit stwierdziła, że na sali
obecnych jest trzynastu radnych co stanowi quorum niezbędne do podjęcia
prawomocnej uchwały i poddała projekt uchwały pod głosowanie: „za” – 12
(dwanaście), „przeciw”- 0 (zero), „wstrzymał się”- 1 (jeden). Uchwała została
przyjęta, nadano jej nr VII/XII/103/15. Uchwała jest załącznikiem nr 14 do
protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad. 18
Przewodnicząca Rady Gminy zapytała czy są uwagi do Protokołu Nr
VII/XI/15 z dnia 28 października 2015 roku?
Radni nie zgłosili uwag i protokół został przyjęty.
Ad. 19
Wójt Gminy Jakub Bronowicki powiedział, że otrzymał informację, iż Pan
poseł Sławomir Piechota wsparł działania Gminy Wisznia Mała mające na celu
utrzymanie uprzednio poczynionych uzgodnień w zakresie ochrony akustycznej
przy realizacji drogi ekspresowej S5 i wystąpił do Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad o odstąpienie od starań o zmianę tych ustaleń.
Ad. 20
Przewodnicząca Rady Gminy oznajmiła, że porządek obrad został
wyczerpany i o godzinie 14.50 zakończyła sesję słowami ”zamykam sesję Rady
Gminy Wisznia Mała”.
Podpisała:

Protokołowała: Stefania Horyniecka
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